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TOP 5 NATIONALITEITEN DIE  
ASIEL AANVROEGEN IN BELGIË2016

720
Guinee (39%)*

LEGENDE:

Aantal eerste  
asielaanvragen in 2016
Erkenningspercentage*

*  Vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming

2 600
Syrië (96%)*

730
Somalië (68%)*

2 200
Afghanistan (59%)*

760 
Irak (54%)*

EEN ASIELZOEKER  is iemand die gearriveerd 

is in een land en een asielaanvraag heeft ingediend bij 

de desbetreffende autoriteiten. Het is nog niet bepaald 

of de persoon internationale bescherming nodig heeft. 

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de persoon 

vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming en het 

recht om in het land te blijven. 

EEN ONTHEEMD PERSOON  (IDP) is 

geen grens overgestoken om veiligheid te vinden. 

Hoewel zij wellicht voor dezelfde redenen vluchten als 

vluchtelingen, blijven ontheemden in hun eigen land en 

vallen zij onder de bescherming van hun overheid, zelfs 

wanneer de overheid de reden van hun ontheemding is. 

Hierdoor behoren deze mensen tot de meest kwetsbaren 

in de wereld. 

EEN STAATLOZE  is iemand die geen enkele 

nationaliteit van een land heeft. 

EEN IRREGULIERE MIGRANT  is iemand 

die geen geldige verblijfsvergunning heeft voor het land 

waarin hij of zij zich bevindt. In de context van globale 

beweging van mensen verwijst “irregulier” naar het feit 

dat veel van deze bewegingen plaatsvinden zonder de 

vereiste documenten en waarbij men ongeautoriseerd 

grenzen oversteekt met behulp van smokkelaars. 

De term ‘irregulier migrant’ verdient de voorkeur op 

‘illegaal’.

HERVESTIGING  Kwetsbare vluchtelingen die geen 

toegang hebben tot een duurzame oplossing in hun eerste 

asielland kunnen geselecteerd worden voor hervestiging naar 

een derde land. Hervestiging is één van de legale manieren 

voor vluchtelingen om in veiligheid te geraken zonder een 

gevaarlijke reis te moeten ondernemen. 

RELOCATIE  Niet te verwarren met hervestiging. 

Relocatie is een recente, interne EU-procedure die verwijst 

naar de overdracht van een EU-lidstaat naar een andere van 

personen (asielzoekers) die internationale bescherming nodig 

hebben. In 2015 stelde de EU een transfer op van asielzoekers 

vanuit Griekenland en Italië. Dat mechanisme liep officieel 

ten einde op 26 september 2017. Niettemin gaf de Europese 

Commissie aan bereid te zijn verdere financiële steun te 

bieden aan alle EU-lidstaten die wensen vluchtelingen te 

blijven relocaliseren. Hoewel de initiële doelstellingen van 

het relocatieproject slechts gedeeltelijk bereikt werden, 

droeg het wel bij tot een verbeterde humanitaire situatie in 

Griekenland, een verminderde druk op Italië en een beter 

leven voor vele mensen op zoek naar bescherming.

GEZINSHERENIGING  is het proces dat familieleden 

bij elkaar brengt die door hun migratie van elkaar gescheiden 

zijn geraakt. Vluchtelingen die hun verblijfsvergunning 

hebben verkregen, hebben het recht om een aanvraag voor 

gezinshereniging in te dienen in België. De goedkeuring van 

hun aanvraag is onderhevig aan strikte voorschriften.
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UNHCR, bewaker van  
de internationale rechten 
van vluchtelingen
UNHCR heeft als mandaat de bescherming van 

vluchtelingen en het vinden van duurzame oplossingen 

voor hun situatie. Onder haar mandaat valt eveneens 

de bescherming van asielzoekers, staatlozen en 

terugkerende mensen. Staten die deel uitmaken van de 

relevante internationale conventies binden zich aan de 

samenwerking met UNHCR in de uitvoering van haar 

mandaat. 

Afhangend van het asielland waar het opereert, kan 

UNHCR een directe operationele rol hebben in de 

bescherming en hulpverlening van vluchtelingen, of een 

ondersteunde rol spelen.

WIE IS EEN 
VLUCHTELING

Een vluchteling is iemand met “gegronde vrees voor 

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het 

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke 

overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de 

nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land 

niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet 

wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit 

en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone 

verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van 

bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

UNHCR 
MONDIAALFEITEN

*  Voor de meest recente feiten en aantallen over 
vluchtelingenbewegingen op de Middellandse Zee,  
ga naar: data.unhcr.org

130
aantal landen waar UNHCR  
personeel aanwezig is

148
aantal landen die het 1951 
Vluchtelingenconventie en/of  
aanvullende protocol toetraden

$7,7 miljard
budget voor 2017

65,6 miljoen
het aantal ontheemden (eind-2016)*

10 966
UNHCR stafleden

EN AANTALLEN

BELGIË

Vluchtelingen hebben 
rechten en plichten

De 1951 Vluchtelingenconventie bepaalt de rechten die 

staten verlenen aan vluchtelingen. 

Het hoofdprincipe is dat een vluchteling of een 

asielzoeker niet teruggestuurd kan worden naar het land 

of gebied waar zijn/haar leven of vrijheid in gevaar is 

(principe van non-refoulement).

Andere belangrijke rechten zijn non-discriminatie, 

vrijheid van beweging, toegang tot de arbeidsmarkt en 

sociale diensten, en identiteits– en reisdocumenten.

In ruil moeten vluchtelingen de wetten en  regels van 

het asielland, en de maatregelen om de publieke orde te 

handhaven respecteren.

WERELD- 
VLUCHTELINGENDAG
De Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties heeft 20 juni aangewezen als “Wereld-

vluchtelingendag”. Deze dag wordt wereldwijd gewijd 

aan vluchtelingen met het doel om aandacht te 

besteden aan de miljoenen mensen die gedwongen 

zijn hun land van herkomst te ontvluchten met de 

hoop om een nieuw leven op te bouwen te eren in 

hun land van asiel, ver weg van geweld en vervolging. 

Wereldvluchtelingendag is om te laten zien dat hun 

omstandigheden niet worden vergeten.

18 710
aantal eerste asielaanvragen  
in België (2016)

$18,25 miljoen
doneerde België aan UNHCR in 2017

1 076
aantal alleenstaande kinderen die  
een asielaanvraag doen in België

EEN VLUCHTELING  is een internationale grens 

overgestoken om veiligheid te zoeken in een ander land, 

en daarmee dus internationaal erkend te worden als 

“vluchteling” met toegang tot hulp van staten, UNHCR, 

en andere organisaties. Zij worden zodanig erkend 

juist omdat het te gevaarlijk is voor hen om naar huis 

terug te keren, en zij elders een toevluchtsoord nodig 

hebben. Staten mogen een vluchteling of asielzoeker niet 

terugsturen naar gebieden waar hun leven of vrijheid in 

gevaar is. Dit concept heet non-refoulement.

EEN ECONOMISCHE MIGRANT  kiest 

ervoor om te verhuizen. Niet vanwege een directe 

dreiging voor vervolging of dood, maar voornamelijk om 

zijn/haar leven te verbeteren door werk te vinden, in 

sommige gevallen voor onderwijs, familiehereniging, of 

andere redenen. Anders dan vluchtelingen die niet terug 

kunnen keren naar huis, kunnen migranten dat wel. Als zij 

er voor kiezen om terug te keren, kunnen zij op steun van 

hun overheid rekenen.

WOORDEN ZIJN BELANGRIJK
‘Vluchteling’ of ‘migrant’ - Wat is juist?

	 Suruz Jahan, een 75-jarige Rohingya uit Myanmar, ontvangt 
van UNHCR een plastic doek bij haar aankomst in een 
vluchtelingenkamp in Bangladesh. © UNHCR / Roger Arnold

	 Dankzij de muzieklessen kan Daizi, een jonge vluchtelinge uit 
Angola, haar talenten verder ontwikkelen en zich beter integreren 
in de Belgische samenleving. © Toyah Van der Poten

	 Samen met een aantal lokale chefs tovert kok 
Ahmed verschillende Irakese specialiteiten tijdens 
het Refugee Food Festival – meer bepaald op 
Wereldvluchtelingendag. © UNHCR/Bea Uhart




